
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-KARLOVA VES
        Nám.  sv.  Františka č. 8, 842 62  B r a t i s l a v a 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
IČO: 00 603 520
DIČ: 20 20 91 91 64
Sídlo organizácie: Námestie sv. Františka č. 8, 842 62  Bratislava 4
Štatutárny orgán: Dana Čahojová, starostka

Názov predmetu zákazky:

Časť 1: „Projektová dokumentácia – komplexná rekonštrukcia hygienických zariadení
v Základnej škole na Majerníkovej ul., č. 60, Mestská časť Bratislava-Karlova
Ves“

Spoločný slovník obstarávania CPV – hlavný slovník:
71320000-7 Inžinierske projektovanie
71322000-1 Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve

Časť 2: „Projektová  dokumentácia  –  výmena  pôvodných  okien  a vchodových  dverí
v Základnej škole na Majerníkovej ul., č. 60, Mestská časť Bratislava-Karlova
Ves“

Spoločný slovník obstarávania CPV – hlavný slovník:
71320000-7 Inžinierske projektovanie
71322000-1 Inžinierske projektovanie pre práce v civilnom stavebnom inžinierstve

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 8 000,-

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  - ČASŤ     1

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom  zákazky je  zabezpečenie  projektových  prác,  vyhotovenie  projektovej
dokumentácie  pre komplexnú  rekonštrukciu  všetkých  hygienických  zariadení  (na všetkých
podlažiach) na úrovni realizačného projektu, a zabezpečenie občasného technického dozoru
počas realizácie rekonštrukcie.

Podkladom pre     vypracovanie ponuky je fotokópia časti pôvodnej projektovej dokumentácie –
vykonávacieho  projektu  (Stavoprojekt  p. o.  mesta  Bratislava,  Bratislava,  03.1987,  úprava
07.1988) – časť pôdorysu 1. nadzemného podlažia (0,00=240,200), časť „A“ v mierke 1:50.



Obsah a     rozsah projektovej dokumentácie pre     realizáciu rekonštrukcie

A. Sprievodná správa
B. Grafická časť

 súčasný stav – domeranie a zakreslenie,
 návrh rekonštrukcie,

C. Výkaz výmer
D. Kontrolný rozpočet

Obhliadka:

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta stavby tak, aby si sami overili a získali
potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
Kontaktná osoba: Ing. arch. Peter Vaškovič, vedúci oddelenia územného rozvoja
Tel.: 02/602 59 224,
E-mail: peter.vaskovic@karlovaves.sk

Lehota dodania predmetu zákazky:

Vyhotovenie  projektovej  dokumentácie  pre realizáciu  rekonštrukcie  v lehote  do 3 týždňov
od nadobudnutia platnosti zmluvy o dielo.

Miesto dodania predmetu zákazky:

Názov: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Adresa: Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
IČO: 00 603 520
Kontaktné miesto: Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
Kontaktná osoba: Ing. arch. Peter Vaškovič, vedúci oddelenia územného rozvoja
Tel.: 02/602 59 224,
E-mail: peter.vaskovic@karlovaves.sk

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY - ČASŤ 2

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Predmetom  zákazky je  zabezpečenie  projektových  prác,  vyhotovenie  projektovej
dokumentácie  pre výmenu  pôvodných  okien  a vchodových  dverí  na úrovni  realizačného
projektu, a zabezpečenie občasného technického dozoru počas realizácie rekonštrukcie.

Podkladom  pre     vypracovanie  ponuky je  fotodokumentácia  súčasného  stavu  objektov
základnej školy a fotokópia časti pôvodnej projektovej dokumentácie – projekt skutočného
prevedenia (Stavoprojekt p. o. mesta Bratislavy, Bratislava, 03.1987, BSS spol. s r.o.) – časti
pohľadov v mierke 1:100.

Obsah a     rozsah projektovej dokumentácie pre     výmenu pôvodných okien a     vchodových dverí

A. Sprievodná správa
B. Grafická časť

 súčasný stav,
 návrh výmeny pôvodných okien a vchodových dverí,



 tabuľky výplní otvorov,

C. Výkaz výmer
D. Kontrolný rozpočet

Obhliadka:

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta stavby tak, aby si sami overili a získali
potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
Kontaktná osoba: Ing. arch. Peter Vaškovič, vedúci oddelenia územného rozvoja
Tel.: 02/602 59 224,
E-mail: peter.vaskovic@karlovaves.sk

Lehota dodania predmetu zákazky:

Vyhotovenie  projektovej  dokumentácie  pre výmenu  pôvodných  okien  a vchodových  dverí
v lehote do 3 týždňov od nadobudnutia platnosti zmluvy o dielo.

Miesto dodania predmetu zákazky:

Názov: Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
Adresa: Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
IČO: 00 603 520
Kontaktné miesto: Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava 4
Kontaktná osoba: Ing. arch. Peter Vaškovič, vedúci oddelenia územného rozvoja
Tel.: 02/602 59 224,
E-mail: peter.vaskovic@karlovaves.sk

Podmienky financovania:

Na predmet zákazky verejný obstarávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Cenu  za uskutočnené  služby  sa  verejný  obstarávateľ  zaväzuje  zaplatiť  zhotoviteľovi
na základe  faktúry  s lehotou  splatnosti  30 dní  odo  dňa  jej  doručenia.  Faktúra  vystavená
poskytovateľom  musí  spĺňať  náležitosti  podľa  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov
platných  v Slovenskej  republike.  V opačnom  prípade  je  verejný  obstarávateľ  oprávnený
faktúru poskytovateľovi vrátiť na opravu. Lehota splatnosti opravenej faktúry začne v takom
prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné zákonné
náležitosti. Prílohou faktúry bude doklad preukazujúci odovzdanie predmetu zákazky riadne
a včas  v zmysle  požiadaviek  verejného  obstarávateľa  podpísaný  zodpovednými  osobami
verejného obstarávateľa a úspešného uchádzača.

Náklady súvisiace s vypracovaním ponuky znášajú záujemcovia.

Typ zmluvy:

Zmluva o dielo.

PREDLOŽENIE PONUKY:

Žiadame vypracovať cenovú ponuku na každú časť samostatne.



Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:

Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek z dvoch častí predmetu zákazky alebo
na obe časti  predmetu zákazky.  Do ceny je možné započítať len ekonomicky oprávnené
náklady a primeraný zisk podľa § 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov.  Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky
na miesto dodania. Zmena ceny nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke.

ak uchádzač (zhotoviteľ) je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu s DPH nasledovne:

ČASŤ 1
1.1 cena bez DPH v EUR: ......................................……………………………....…........…..
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: ................………………….…………..…...........
1.3 cena spolu s DPH v EUR: ................................................………………………………...

slovom: ............................………………...........................................................................

ak  uchádzač  (zhotoviteľ)  nie  je  platiteľom  DPH,  uvedie  navrhovanú  cenu  bez  DPH
nasledovne:

celková cena v EUR: .............................................……….................................................
slovom: ...............................................................................................................................

ČASŤ 2
1.1 cena bez DPH v EUR: ......................................……………………………....…........…..
1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: ................………………….…………..…...........
1.3 cena spolu s DPH v EUR: ................................................………………………………...

slovom: ............................………………...........................................................................

ak  uchádzač  (zhotoviteľ)  nie  je  platiteľom  DPH,  uvedie  navrhovanú  cenu  bez  DPH
nasledovne:

celková cena v EUR: .............................................……….................................................
slovom: ...............................................................................................................................

Požadované doklady:

 doklad  o     oprávnení  podnikať,  v ktorom  musí  byť  zapísaný  predmet  podnikania
oprávňujúci  uchádzača  na uskutočnenie  požadovaných  prác,  prípadne  iné  oprávnenie
vydané podľa osobitných predpisov – fotokópia,

 doklad podľa osobitného predpisu  v zmysle zákonov č. 50/1976 Zb. (zákon o územnom
plánovaní  a stavebnom  poriadku  –  stavebný  zákon)  a č. 138/1992 Zb.  (zákon
o autorizovaných  architektoch  a autorizovaných  stavebných  inžinieroch)  v znení
neskorších  predpisov  –  fotokópia  autorizačného  osvedčenia  opatrená  originálnym
odtlačkom pečiatky a podpisom spôsobilej osoby.



Podmienky  účasti  uchádzačov  vo verejnom  obstarávaní  týkajúce  sa  odbornej
spôsobilosti:

Uchádzač  musí  svoju  odbornú  spôsobilosť  preukázať  zoznamom  poskytnutých  služieb
v rozsahu min. 3 (troch) úspešne zrealizovaných zákaziek v oblasti projektovania pozemných
stavieb,  vyhotovenia projektovej  dokumentácie  pre realizáciu  stavby,  za predchádzajúce tri
roky,  resp.  za tie,  ktoré  sú  dostupné  v závislosti  od vzniku  alebo  začatia  prevádzkovania
činností.

Zoznam poskytnutých služieb musí obsahovať:

a) názov a sídlo odberateľa,
b) kontaktné údaje odberateľa (meno, tel. č., e-mail),
c) predmet poskytnutej služby,
d) cenu a lehotu dodania.

Obsah cenovej ponuky:

Ponuka predložená  uchádzačom na celý  predmet  zákazky alebo na jednu z častí  musí  byť
v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku), resp. v českom jazyku, vyhotovená v písomnej
forme,  písacím  strojom  alebo  tlačiarenským  výstupným  zariadením  výpočtovej  techniky
a musí obsahovať:

 ponúknutú cenu samostatne na     ktorúkoľvek z     dvoch častí predmetu zákazky alebo na     obe
časti,  pričom  kritérium  na vyhodnotenie  ponúk  je  najnižšia  cena  s DPH  samostatne
za Časť 1. alebo Časť 2. (príloha č. 1 výzvy),

 základe  údaje  o     uchádzačovi,  t.j.  obchodný  názov  a sídlo  uchádzača  alebo  miesto
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu,
kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu,

 požadované doklady + zoznam poskytnutých služieb.

Dokumenty  a doklady,  ktorých  predloženie  sa  vyžaduje,   musia  byť  podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača.

Lehota na predkladanie cenových ponúk:

Ponuku je možné doručiť osobne v lehote do 10.04.2017 do 10.00 hod.
na adresu – Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka č. 8,
842 62 Bratislava 4.

Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk sa vrátia uchádzačom neotvorené.

Ponuku je potrebné predložiť v     zalepenej obálke s     označením

„Projektová dokumentácia ZŠ Majerníková č. 60, Časť …….  – CENOVÁ PONUKA –
NEOTVÁRAŤ“.



Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

• kritériom  na vyhodnotenie  ponúk  bude  celková  cena  za predmet  zákazky,  resp.
za každú časť samostatne, vyjadrená v EUR s DPH, resp. celkom v EUR (v prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH),

• úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého celková cena v EUR za predmet
zákazky,  resp.  za každú  časť  samostatne,  bude  zo všetkých  predložených  ponúk
najnižšia.

Iné požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

V ostatných  právnych  vzťahoch  sa  budú  objednávateľ  a zhotoviteľ  riadiť  príslušnými
ustanoveniami  Obchodného  zákonníka,  vzťahujúcimi  sa  na zmluvu  o dielo  a ostatnými
súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
 úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí jeho ponuky,
 ostatní uchádzači budú elektronicky informovaní o neúspešnosti ich cenovej ponuky.

Použitie elektronickej aukcie:

Nie

Doplňujúce informácie:
Ak úspešný  uchádzač  z akéhokoľvek  dôvodu  odstúpi  od podpisu  zmluvy o dielo,  verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy o dielo ďalšieho uchádzača v poradí.

Dôvody zrušenia súťaže:

 nebola predložená žiadna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy a požiadavky na predmet zákazky,
 zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená,
 cena ponúknutá uchádzačmi za predmet zákazky je vyššia ako predpokladaná hodnota 

zákazky.

V Bratislave, dňa 03.04.2017

Dana Čahojová
starostka



Príloha č. 1 k Výzve na predloženie ponuky

Návrh na plnenie kritérií

Uchádzač:
(Názov) ....................................................................................................................................
Štatutárny zástupca:
(Meno, priezvisko, funkcia) .......................................................................................................

Sídlo spoločnosti: ...................................................................................................................
Kontakt:
(tel., e-mail) ....................................................................................................................................

ČASŤ 1
Návrh na plnenie kritérií:
 ak je uchádzač (zhotoviteľ) platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu s DPH 

nasledovne:

1.1 cena bez DPH v EUR: ..................................................................

1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: ..................................................................

1.3 cena spolu s DPH v EUR: ..................................................................

slovom: ......................................................................................................................

 ak uchádzač (zhotoviteľ) nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu bez DPH 
nasledovne:

celková cena v EUR: ..................................................................

slovom: ......................................................................................................................

ČASŤ 2
Návrh na plnenie kritérií:
 ak je uchádzač (zhotoviteľ) platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu s DPH 

nasledovne:

1.1 cena bez DPH v EUR: ..................................................................

1.2 sadzba DPH v % a výška DPH v EUR: ..................................................................

1.3 cena spolu s DPH v EUR: ..................................................................

slovom: ......................................................................................................................

 ak uchádzač (zhotoviteľ) nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu bez DPH 
nasledovne:

celková cena v EUR: ..................................................................

slovom:

Dátum: ......................................
.......................................................

Pečiatka, podpis:


